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welkom
de knrm zet in iedere reddingboot een sponsor 
en een nieuwe donateur in het zonnetje. 
welkom! 

Sponsor Pon vindt KNRM ‘een 
uitdagende klant.’ Pon spon-
sort de KNRM al jaren met een 
substantieel bedrag. Ook in 
ander opzicht zijn er belangrijke 
banden tussen het familiebedrijf 
en de KNRM. 

De reddingboot Kapiteins Haze-
winkel (Urk) wordt aangedreven 
door een motor van Caterpillar (Pon 
Power) en diverse reddingboten 
hebben een motor van Pon-dochter 
MAN Rollo. Voor de tractoren doet 

de KNRM zaken met Pon Equip-
ment. Ook voor het wagenpark 
heeft de KNRM contacten met Pon. 

aanpassingen
Voor Corné van Berkel, managing 
director van MAN Rollo, en Meino 
Gelderloos, sales manager, is de 
KNRM ‘een uitdagende klant’. 
“Standaard scheepsmotoren vol-
doen niet. Die moeten aangepast 
worden.” Dat betekent dat ze soms 
al hun overtuigingskracht nodig 
hebben om de Duitse fabrikant te 

motiveren. “Zo’n fabriek levert het 
liefst standaardwerk. Laatst zijn we 
naar Duitsland gegaan om de fa-
brikant uit te leggen wat we willen 
en waarom. Een voorbeeld: als een 
schip op ruige zee zes meter naar 
beneden valt, dan geeft dat zo’n 
klap, dat alle motorolie bovenin 
de motor zit. Door een technische 
aanpassing kan dat voorkomen 
worden. Gelukkig is de fabrikant tot 
nu toe altijd weer bereid ons – en 
dus de KNRM – te helpen.” Bij Pon 
Power, leverancier van o.a. Caterpil-
lar scheepsmotoren, gaat dat net 
iets anders, vertelt accountmanager 
Michiel Hankel: “De motor komt 
van Caterpillar, maar aanpassingen 
doen we zelf bij Pon Power.”

Flexibel
Een ander deel van de relatie is de 
technische ondersteuning bij ‘pech 
onderweg’. Michiel Hankel: “Als we 
de motor geleverd hebben, begínt 
het pas voor ons. Wij vinden het 
heel belangrijk om continuïteit te 
bieden in de service. Daarom zijn 
we ook 24 uur per dag bereikbaar.” 
Het spreekt voor zich dat Pon zich 
helemaal achter het doel van de 
KNRM schaart. Corné van Berkel: 
“De KNRM doet belangrijk werk. En 
voor ons is het een heel bijzondere 
klant. Er is geen enkel schip dat 
eropuit wil met windkracht 12, 
maar de reddingboten moeten daar 
wél op berekend zijn. Wij willen 
graag meedenken over mogelijke 
verbeteringen en over toekomstige 
boottypen.” 

“ niemand anders 
gaat eropuit bij 
windkracht 12”

het wateR iN
Management en medewerkers van 
Pon gingen een dag naar texel om 
aan den lijve te ondervinden hoe 
het is om redder te zijn.
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185 jaar aandacht
Al 185 jaar staan vrijwilligers dag en nacht paraat langs de kust om 
mensen op het water te helpen. Als het nodig is laten ze alles uit hun 
handen vallen op hun werk, laten ze de verjaardagsvisite in de steek 
of komen hun bed uit midden in de nacht. 
Stel je voor. Altijd je pieper bij je hebben. Altijd je kleren zó klaarleg- 
gen, dat je er meteen in kunt schieten. Een of twee keer per week  
oefenen. Vaardigheden trainen met je team, de boot leren kennen 
van haver tot gort, EHBO kunnen verlenen. Opstapper zijn is een  
manier van leven. 

En de beloning? € 1,25 per uur voor de bemanningspot. De echte  
beloning is natuurlijk de redding zelf. Onlangs heeft de bemanning  
van station Hoek van Holland 25 Oekraïners van boord gehaald  
van het containerschip MSC Nikita na een aanvaring met een ander 
containerschip. De MSC Nikita had een groot gat in de romp en op  
het andere schip was brand ontstaan. Het was een klassieke redding-
operatie en een hectische nacht. Toen de reddingboot Jeanine Parqui 
met alle geredden aanlegde en de motoren afgingen, stonden de 25 
Oekraïners op en gaven de redders een applaus. “De tranen spron- 
gen me in de ogen”, vertelde een van de bemanningsleden later.  

Aandacht is ons ‘ruilmiddel’. De bemanning geeft aandacht aan de  
mensen die ze gered hebben. Beroepsmedewerkers geven aandacht  
aan de vrijwilligers. En wij allemaal aan de Redders aan de Wal. In  
ruil daarvoor krijgen we tijd en geld van alle mensen die de KNRM  
een warm hart toedragen. We kunnen ons werk alleen goed doen  
als we aandacht voor elkaar hebben. Juist omdat we een vrijwil- 
ligersorganisatie zijn die niet door de overheid gesubsidieerd wordt.  
De KNRM wil haar eigen boontjes doppen en niet afhankelijk zijn  
van de grillen van de politiek. Dat maakt dat we zelf verantwoor- 
delijk zijn voor onze eigen veiligheid. Dat doet de KNRM al 185  
jaar. Tegenwoordig kunnen de bemanningen hun werk doen op een 
moderne manier; met de modernste en veiligste materialen. Wat ook  
is veranderd: vroeger hadden we genoeg aan tien mannen per red- 
dingstation: iedereen woonde en werkte in de buurt van de haven. 
Tegenwoordig zijn de mensen veel mobieler en de agenda’s voller.  
Niet iedereen kan alles uit zijn handen laten vallen als de pieper  
gaat. Dus nu hebben we minstens twintig opstappers per reddingsta-
tion paraat. Om met dezelfde aandacht, 24 uur per dag, zeven dagen  
per week, beschikbaar te zijn voor mensen in nood.  

diederik bangert ontmoette als klein jongetje Mees toxopeus op 
de boot naar texel. “Sindsdien ben ik diep ontroerd door mannen en 
vrouwen die dit werk doen. Daarom ben ik donateur geworden. ik zeil 
veel – maar vooral in het buitenland – dan weet je hoe belangrijk het is 
dat er een reddingmaatschappij is.”  

26.410 bezoekers bezochten dit jaar de hiSwa te water in Marina 
Seaport iJmuiden, gehouden van 1 t/m 6 september. De organisatie van de 
hiSwa schonk de KNRM twee ligplaatsen. 

Roemer Boogaard
Directeur KNRM

nieuwe donateur

hiswa bedankt

column
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1 doen oF laten doen? 
Of u uw boot zelf winterklaar 
maakt of dat laat doen is vooral 
een kwestie van tijd en geld. In 
beide gevallen is het belangrijk 
dat het goed gebeurt. 
Motorstoringen en andere 
defecten zijn vaak het gevolg van 
slecht onderhoud. 

2    waarop letten?
Wat er moet gebeuren voor het 
winterklaar maken hangt uiter-
aard af van het type schip en de 
omstandigheden waarin hij gaat 
overwinteren. 
Belangrijke aandachtspunten zijn 
de accu(‘s), een vaste drinkwater-
tank, de brandstoftank, de (bui-
tenboord)motor, het brandstof-
systeem, de buitenkant van het 
schip en de eventueel aanwezige 
mondvoorraad.

3    nuttige tips
Op de website www.vaartips.nl 
kunt u over dit onderwerp veel 
nuttige informatie vinden.

knrm journaal

sip wiebenga geridderd 

 

in 2010 vei-
lig varen
begint nu

watersporttip

Burgemeester hetty hafkamp speldt Sip wiebenga 
de versierselen op die horen bij zijn onderscheiding 
als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Sip Wiebenga heeft zich vanaf 
zijn indiensttreding in 1984 
ingespannen om de KNRM te 
voorzien van een moderne vloot 
en een professioneel opgeleide 
bemanning. Wiebenga wordt ge-
roemd om zijn gedreven manier 
van leiding geven en zijn per-
soonlijke betrokkenheid bij de 
bemanning. In de periode voor 
zijn officiële afscheid maakte 
hij een afscheidstoer langs vele 

reddingstations, waar hij warm 
werd onthaald. Wiebenga kreeg 
in 2007 een andere koninklijke 
onderscheiding opgespeld: de 
gouden De Ruytermedaille.            

het KNRM-station in elburg 
bedacht een ludiek afscheid en 
onthulde het Sip wiebenga-plein.

Oud-directeur Sip wiebenga van de KNRM is onderscheiden als 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding vond op  
23 september plaats tijdens wiebenga’s afscheidsreceptie bij de 
KNRM in iJmuiden.



verslag 205 de reddingboot   5

  

mobiele knrm-winkel

te passen. Theresa: “Sommige 
mensen vonden dat een beetje 
vreemd, omdat ze dan achter  
de kassa komen te staan.  
Maar wij vinden het heel leuk 
dat klanten nu ook naar bin- 
nen kunnen. Het is echt een 
winkeltje.” Het televisiescherm 
aan de buitenkant van de 
wagen zorgt voor gemakkelijk 
contact met geïnteresseerde 
voorbijgangers. 
Op Delfsail leidde dit alles tot 
€ 8.000,- omzet en 34 nieuwe 
donateurs.

De KNRM heeft sinds kort een 
nieuwe ‘mobiele winkel’: een 
ingenieus ingerichte aanhanger. 
Van hieruit kan de KNRM op 
grote evenementen als de 
hiSwa te water of de wereld-
havendagen leden werven en 
de kleding van ResQ verkopen. 

Vrijwilligers die op beurzen en 
evenementen de KNRM verte- 
genwoordigen zijn blij met de 
mobiele winkel. Jack en Theresa 
Dijkstra stonden erin op Delfsail 
van 22 tot 25 augustus: “Er is  
echt over nagedacht. Zijkan- 
ten die uitklappen als trapjes, 
hanggedeeltes en leggedeeltes 
voor de kleding, een paspop,  
een tv-scherm waarop we korte 
promotiefilms kunnen vertonen,  
alles zit erin.” Klanten kunnen 
zelf in de wagen klimmen om in 
de rekken te snuffelen en kleding 

geslaagde kantelproeF 
Op zaterdag 22 augustus werd in de haven van hindeloopen, onder 
grote publieke belangstelling, een kantelproef gehouden met de 
nieuwe reddingboot voor reddingstation Stellendam. 

Na de eerste kanteling, zonder bemanning, volgden er vier kantelingen 
met bemanning. Voor de toeschouwers in de haven was het een mooi 
spektakel, maar voor de bemanningsleden is een kantelproef een goede 
training om bekend te raken met een gecontroleerde kapseis van de red-
dingboot. 
Deze geslaagde kantelproef is een van de tests alvorens de reddingboot 
half november in Stellendam wordt gestationeerd. Enkele maanden na 
deze kantelproef volgt een serie proefvaarten en de duurproef. 

1 2

43

5
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nieuw reddingstation in zeeland
Commissaris van de Koningin in 
Zeeland Carla Peijs opende half 
september het nieuwe reddingsta-
tion Hansweert. Uit het onderzoek 
‘Redden in het zicht van de haven’ 
bleek dat de kust enkele ‘witte 
vlekken’ heeft. Hier kon de KNRM 
(of een andere hulpdienst) niet 
binnen de vereiste tijd aanwezig 
zijn bij calamiteiten. Een van die 
witte vlekken, het oostelijke deel 
van de Westerschelde, wordt nu 
gevuld door reddingstation Hans-
weert. Het reddingstation is sinds 
juli 2009 operationeel en diverse 
malen ingezet voor een Search 
And Rescue-alarmering van het 
Kustwachtcentrum. 

Dertig vrijwilligers hebben zich aan-
gemeld, waarvan een groot aantal 
beschikt over de vereiste nautische 
achtergrond. De vrijwilligers on-
dergingen de afgelopen maanden 
een intensieve training. Zij kunnen 
gebruikmaken van de reddingboot 
Jan van Engelenburg, een Noord-
zeeboot die eerder dienst deed op 
Terschelling en Scheveningen. De 
KNRM heeft bewust gekozen voor 
een grote reddingboot, vanwege 
de grote en intensieve scheepvaart 
op de Westerschelde. De red-
dingboot kan veel mensen aan 
boord nemen, beschikt over veel 
trekkracht en kan als zelfstandige 
eenheid opereren. 

knrm journaal
nieuw reddingboottYpe: 

nikolaas-klasse
De KNRM krijgt de beschikking over 
een nieuwe klasse reddingboot. Het 
9-meter schip is specifiek bestemd 
voor reddingwerk op de binnenwa-
teren. Voorheen werkte de KNRM 
enkel met boten die geschikt zijn 
voor alle wateren. De reddingsta-
tions Huizen en Dordrecht krijgen 
als eerste de beschikking over de 
nieuwe boot. Mare Safety AS uit 
het Noorse Ulsteinvik bouwde 
de reddingboot. Het Noorse 
standaardtype is op een aantal 
onderdelen aangepast aan de eisen 
van de KNRM. Zo is er een vierde 
zitplaats gemaakt, navigatieappa-
ratuur ingebouwd en een tweede 

marifoon en radar geplaatst. 
De keuze voor deze nieuwe red-
dingboot werd bepaald door een 
aantal specifieke eisen. Ten eerste 
de hoeveelheid mensen die mee 
kunnen varen, zowel geredde men-
sen als collega-hulpdiensten: GGD, 
brandweer en duikers. Daarnaast 
biedt de nieuwe klasse hoge snel-
heid (meer dan 34 knopen) en een 
grote trekkracht. De KNRM koos 
voor waterjetaandrijving, vanwege 
de goede manoeuvreerbaarheid 
en de veiligheid voor drenkelingen. 
En als laatste het kostenaspect. 
Doordat deze reddingboot minder 
onderhoud vergt, is ze goedkoper. 

hansweert

het eerste exemplaar van de Nikolaas-klasse werd zaterdag 19 september 
gedoopt in huizen. De reddingboot kon worden gebouwd dankzij een 
schenking van de heer en mevrouw a.th. wijsenbeek. Zij vernoemden de 
boot naar hun overleden zoon Nikolaas. Mevrouw wijsenbeek verrichtte 
de doophandeling.
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knrm ondertekent convenant 

met veiligheidsregio’s
De KNRM heeft een convenant SAR (Search And Rescue) en maritieme 
hulpverlening ondertekend met de Kustwacht en veiligheidsregio’s  
Friesland, Rotterdam Rijnmond en Zeeland. In het convenant worden de  
afspraken tussen de verschillende land- en waterhulpdiensten vastgelegd. 
De Kustwacht en de KNRM zijn van plan afspraken met alle veiligheids-
regio’s vast te leggen in een convenant.
Dit convenant heeft als doel een helder afsprakenkader te bieden aan de 
land- en waterhulpdiensten, die elkaar in geval van calamiteit tegenkomen. 
Die afspraken gaan over patiëntenvervoer, opleidingen, communicatie-
lijnen, verantwoordelijkheden, het opschalen van een reddingactie en de 
noodzakelijke evaluatiemomenten.   

herdenking drama paardenreddingboot

nieuwe reddingboot voor dordrecht

dankzij boskalis
Eind augustus werd een nieuwe 
reddingboot, de KBW 1910, 
gedoopt. Dankzij een genereuze 
schenking van Koninklijke Boskalis 
Westminster nv heeft de KNRM 
deze boot kunnen aanschaffen. 
De boot is dan ook vernoemd naar 
dit maritieme bedrijf: zowel de 
initialen als de oprichtingsdatum 
zijn verwerkt. De boot zal worden 
ingezet in regio Dordrecht. Omdat 
zowel Boskalis Westminster als de 

KNRM het predikaat ‘Koninklijke’ 
hebben, zal de KBW 1910 letterlijk 
worden gekroond. 
De KBW 1910 is de tweede 
reddingboot van de nieuwe 
Nikolaas-klasse. De doop van de 
KBW 1910 werd verricht door de 
echtgenote van de Groepsdirecteur 
van Koninklijke Boskalis 
Westminster nv, mevrouw  
M. Verhoeven. 

Dertig jaar geleden speelde zich 
een drama af op het strand van 
Ameland. Op dinsdag 14 augustus 
1979 verdwenen de paarden van 
de reddingboot in zee. De red-
dingwerkers, de eigenaren van de 
paarden en de badgasten konden 
niet anders dan hulpeloos toekij-
ken. De redders van station Hollum 
waren uitgerukt naar een gestrand 
jacht. In de duinen bij Hollum is een 
monument geplaatst ter nagedach-
tenis aan dit ongeluk. 
De paardenreddingboot van 
Ameland was tot 1988 in bedrijf om 

hulp te verlenen. Daarna kreeg het 
eiland een reddingboot die gesta-
tioneerd werd in de Ballumerbocht 
en permanent in het water ligt. Het 
oude station van de Redding Maat-
schappij met het boothuis werd 
toen omgebouwd tot het Abraham 
Fock reddingmuseum. 
De paarden en de oude boot 
worden niet meer ingezet voor 
reddingoperaties, maar bij speciale 
gelegenheden laten ze hun kunnen 
nog wel zien. Hier komt altijd een 
groot publiek op af. 



Aduard, 25 augu
stus 2009

Beste KNRM’ers !

Op vrijdagmiddag 14 august
us j.l. heeft de

 Edzard Jacob 
van station 

Schiermonnikoog ons vl
ot getrokken va

n het wad vlak ten zui
den van het 

Willemsduin onder de 
oostpunt van S

chiermonnikoog. Wij waren daar de 

dag ervoor van
uit onze thuish

aven Lauwersoog met ons zeiljacht
 Kluut 

naartoe gevare
n. Prachtig weer, ideale omstandigheden o

m op het wad 

droog te vallen
 en zo te genie

ten van de weidsheid van dit
 verlaten gebie

d. 

Maar op die bew
uste vrijdagmiddag kwam er door verlag

ing van de 

waterstand bij h
oogwater onvoldoend

e water om weer los te komen! We 

overlegden via 
de marifoon met de Verkeers

post Schiermonnikoog. Binne
n 

twintig minuten kwam de Edzard Jac
ob in zicht met de sleeptros

 al klaar. 

Het klusje was daarna in tie
n minuten geklaard

. Vlak water, een “redd
ing” 

onder heel gun
stige omstandigheden d

us. Zeker geen spra
ke van een 

“noodsituatie”.

Toch waren we heel blij met de vlotte hu
lp van de KNRM. De volgende 

dag, zaterdag 1
5 augustus, woei het met het middaghoogwater zuidzuid-

west 6 met uitschieters 
7 en dan lig je 

daar onder Willemsduin wel heel 

onaangenaam op de lagerwal. Het had dan hee
l anders kunnen

 aflopen.

Vanaf 1955 ben
 ik contribuant 

van de KNRM. Al die jaren heb 
ik het werk 

van de KNRM met grote belang
stelling en veel

 waardering gevo
lgd. Nooit 

heb ik zelf een
 beroep op de r

eddingmaatschappij hoe
ven doen. Tot d

ie 

bewuste vrijdagmiddag dus. Dank voor jullie 
vlotte komst en inzet!

Met vriendelijke 
groet,

T. van O.

Fanmail & klachten

In De Reddingboot van januari dit jaar stonden in een artikeltje over 
de HISWA 2009 wel erg veel taal- en typfouten! Dat past eigenlijk 
niet bij het imago van de KNRM, dat zult u ongetwijfeld met mij 
eens zijn.
Met vriendelijke groet, Dhr. A. van der H. te V.

U wijst ons terecht op een aantal vervelende spelfouten in De 
Reddingboot. We nemen ons voor dit nummer en toekomstige 
nummers zorgvuldiger te controleren. Ik stel het zeer op prijs dat u 
de moeite heeft genomen ons hiervan op de hoogte te stellen. Het 
zegt iets over uw verbondenheid met de KNRM.
Roemer Boogaard, Directeur KNRM

Naar aanleiding van de gevraagde jaardonatie van 
minimaal € 25,-  is er een klacht binnengekomen:
“Tot nu toe hebben wij € 20,- aan KNRM overgemaakt 
als jaardonatie. Nu stelt u dat het minimum € 25,- is. 
Gezien onze leeftijd en onze teruglopende inkomsten 
is dit voor ons onacceptabel. Met vriendelijke groet…”

Aan nieuwe donateurs wordt een minimale 
bijdrage van € 25,- gevraagd. De KNRM heeft ook 
te maken met stijgende prijzen voor onderhoud, 
brandstof, opleidingen en materieel. Ook de prijzen 
voor drukken en verzenden van De Reddingboot 
stijgen mee. Om donateurs te informeren en op 
Reddingbootdag uit te nodigen worden eveneens 
kosten gemaakt. Wij blijven kritisch kijken naar deze 
kosten en stellen het op prijs wanneer donateurs hun 
bijdrage verhogen, maar verplichten tot niets. 
Roemer Boogaard,  Directeur KNRM 

Aan de medewerkers van het KNRM-hoofdkantoor in IJmuiden,

Ik heb veel van deze kaarten gemaakt. Op de open avonden van 
Westkapelle verkoop ik deze kaarten ook. Ik heb er al ongeveer 
10 verkocht, zelfs aan mijn collega’s en het geld gaat dan weer 
naar het KNRM-station. Met de open dag heb ik ook geld inge-
zameld en rond de 60 euro opgehaald. Ik zit zelf op het internet 
van de KNRM. Ik ga ook door met de kaarten, de mensen vinden 
de kaarten mooi. Ik ben zelf Redder aan de Wal.

A. van O. te V.

EemshavenSchiermonnikoog

NesBallum
Paal 8

Terschelling
Vlieland

De Cocksdorp
De Koog

Harlingen 

Lauwersoog

Hindeloopen

Lemmer

Urk

Elburg

Den Helder

Oudeschild

Den Oever

Enkhuizen

Marken

Callantsoog

Petten

Egmond aan Zee

Wijk aan Zee

IJmuiden

Zandvoort

Noordwijk aan Zee

Katwijk aan Zee

SCHEVENINGEN
Ter Heijde

Hoek van Holland

Stellendam

DordrechtOuddorp

Neeltje Jans

HansweertVeereWestkapelle

Breskens

Cadzand

3 6

1 6 9 2

6 91

3 8 9

1

2 6 9

3 6

3

6

8 9

1

5

3 6

3 7

3 7
2 6

6 9

6 9

3 9

3 9

1

3 9

3 9

3 9

3 6

1 8 9

3 9

1

1

66 9

1
5

23 9

6

6

1 8

Huizen

3 9

8

6

4

54



verslag 205 de reddingboot   9

Schipper Jaap Pronk neemt de 
oefening door. Er wordt straks 
een dummy, dat wil zeggen 
een mansgrote pop, neergelegd 
onderaan de rotsblokken van 
de Scheveningse pier: dat is het 
slachtoffer dat geholpen moet 
worden door de opstappers. Twee 
van hen zullen voor drenkeling 
spelen en ook worden gered.
Er hangt een plezierige sfeer in 
het boothuis. Veel zwarte koffie 
en sigaretten. Grappen over 
en weer. Gezelligheid, snelle 
boten; is het ‘leuk’ om redder 
te zijn? Arie Verbaan, vijftiger, 
beaamt dat onmiddellijk: “Het 
is prachtig. Als je iemand kunt 
redden die in een levensbedrei-
gende situatie heeft gezeten, dan 
geeft dat een kick. Maar je maakt 
natuurlijk ook minder prettige 
dingen mee. En die moet je niet 
mee naar huis nemen.” 

op bezoek in scheveningen
“je bent blij als je iemand kunt helpen”

“we komen hier bijna iedere dag 
langs. even een bakkie doen met 
de schipper.”opstapper peter lacht: 
“het is onze hangplek.” vanavond 
is een grote groep redders – zestien 
mannen, één vrouw – aanwezig 
in het boothuis van knrm 
scheveningen. het is oefenavond.
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SchiPPeR JaaP PRONK (liNKS) BeSPReeKt De OefeNiNg 
Met De OPStaPPeRS. De rollen worden verdeeld: wie speelt 
voor slachtoffer en wie gaat de reddingsoperatie doen? 

hard werken
maar ook lol maken

op bezoek in  scheveningen

duurtest
Schipper Jaap verdeelt de man-
nen over de Beluga, de kleinste 
reddingboot, de truck en de 
Kitty Roosmale Nepveu, een 
gloednieuw schip van het type 
Arie Visser, de grootste red-
dingboot waar de KNRM over 
beschikt. Het is een mooie 
nazomerdag, badgasten kijken 
belangstellend toe hoe de Kitty 
met haar 2000 pk over het water 
scheert. Jaap Pronk is trots op 
‘zijn’ boot. De Kitty Roosmale 
Nepveu heeft deze zomer een 
duurtest gedaan om te kijken 
hoe de motoren en de systemen 
aan boord zich houden op een 
langere reis. De trip ging naar 
het Engelse Lerwick en duurde 
in totaal een week. “De motoren 
hebben dertig uur op volle kracht 
gedraaid en we hebben alle ap-
paratuur, het brandstofsysteem, 
het hydraulisch systeem en de 
noodvoorzieningen uitgebreid 
getest. De Engelsen stonden 
ervan te kijken wat de Kitty kan. 
En ze hebben zelf toch ook heel 
mooi materiaal.” De beman-
ning van de Kitty hield ook een 
kleine herdenkingsplechtigheid 
in Lerwick. “Voor de vissers uit 
Scheveningen die op zee gebleven 
zijn”, legt Jaap uit. Hij komt uit 
een vissersfamilie, dus hij weet 
alles van de risico’s van varen. 
Zijn zoon Hugo is plaatsvervan-
gend schipper op de reddingboot 
en dochter Debora is de enige 
vrouw in het Scheveningse red-
dingteam. “We gaan nooit met 
z’n drieën aan boord voor een 
redding. Je weet nooit wat er 
gebeurt”, zegt Jaap nuchter. 

blote voeten   
De Kitty vaart intussen met een 

noodgang op het ‘slachtoffer’ 
op de pier af. Twee mannen 
springen overboord om voor 
drenkeling te spelen. Opstap-
per Remco communiceert via 
een headset met de schipper en 
zorgt dat de Kitty niet te dicht 
bij de pier komt. Debora heeft 
de truck zo dicht mogelijk naar 
het nepslachtoffer gereden. De 
mannen laten een touwlad-
der met houten sporten naar 
beneden zakken waarlangs de 
brancard omhoog gehesen wordt. 
Een voorbijganger vindt dat het 
wat langzaam gaat en loopt op 
zijn blote voeten de rotsblokken 
af om hulp te bieden. Nadat er 
in het water wat is gedold (de 

‘drenkelingen’ zwemmen weg als 
er een redder nadert), worden de 
mannen via de achterklep op de 
Kitty geholpen. Daarna spuit de 
Kitty er weer vandoor met 60 km 
per uur. De Beluga cruist heen en 
weer over de hekgolf en komt zo 
nu en dan los van het water. 

risico’s
Hoe vonden de mannen de 
oefening gaan? Het zag er al-
lemaal nogal ontspannen uit… 
“Het is een oefening. We pro-
beren uit hoe we in zo’n situatie 
het best kunnen handelen. Het 
hoeft niet snel te gaan vandaag”, 
legt een van de redders uit.
Een soortgelijke situatie kan heel 

goed voorkomen in Scheve-
ningen. “De pier zorgt voor 
bijzondere omstandigheden”, 
legt Ben uit. Hij is de leider 
van de truck. “Vissers die op de 
blokken terechtkomen, bran-
dingsurfers die in problemen 
komen doordat ze te dicht op 
het havenhoofd komen. Maar 
we rukken ook geregeld uit voor 
plezierjachten die averij hebben 
of beroepsvaart in problemen. 
Van alles dus.” Schudden de 
mannen nooit hun hoofd over 
de risico’s die sommige mensen 
nemen? Arie Verbaan: “Wij zul-
len nooit iemand veroordelen. Je 
bent gewoon blij als je iemand 
kan helpen.” 
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met behulp van een haak, een touw en helpende handen worden 
de drenkelingen op de reddingboot geholpen. Opstapper Remco 
houdt intussen via de headset contact met de schipper.

na aFloop wordt al het materiaal aFgespoten. het onderhoud van 
al het materieel – van boten en wagenpark tot pakken – is een belangrijk 
onderdeel van het werk van de vrijwilligers. 

hard werken
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logboek jul aug sep
weer of geen weer: als het nodig is rukken de mannen en 
vrouwen van de knrm uit om mensen te redden.

tot ongeveer 01.30 
uur werd er intensieF 
gezocht

De MeeSt ACtUeLe reDDINGrAPPorteN VINDt U oP www.kNrM.NL

grote zoekactie naar 
zwemmer
SCheVeNINGeN_4 jULI_
wIND VArIAbeL_INzet 
reDDINGboteN kItty 
rooSMALe NePVeU eN 
beLUGA
Net na 22.00 uur werd er alarm 
gegeven voor twee zwemmers in 
nood bij het zuiderhavenhoofd. 
De reddingboten Kitty Roosmale 
Nepveu en Beluga en ook het kust-
hulpverleningsvoertuig kwamen 
direct in actie. Ter plaatse bleek dat 
er een zwemmer door de politie 
met een redklos op het havenhoofd 
was geholpen. De tweede zwem-
mer had men echter op zo’n 150 
meter van het havenhoofd onder 

zien gaan. Op die plek werd een 
boeitje gelegd met een lampje 
erop. Er werd direct een groot-
scheepse zoekactie gestart door 
de KNRM-reddingboten van Ter 
Heijde en Katwijk in samenwerking 
met de politie, brandweer, een 
helikopter en de reddingsbrigades 
van Den Haag en Katwijk. Vanaf 
het havenhoofd werd langs de 
blokken gezocht en het zeegebied 
ten zuiden van Scheveningen werd 
met zoekslagen diverse malen 
doorkruist. Tot ongeveer half twee 
’s nachts werd er intensief gezocht 
naar het slachtoffer, maar er werd 
niets aangetroffen. Hierna is in 
overleg met de Kustwacht de zoek-
actie gestaakt.

SCheVeNINGeN_4 jULI_INzet reDDINGboteN 
kItty rooSMALe NePVeU eN beLUGA
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zieke op zeilklipper 
zeemeeuw
hArLINGeN_4 jULI_wIND 
w3_INzet reDDINGboot 
wIeCher eN jAP VISSer-
PoLItIek 
Op verzoek van de Radio Me-
dische Dienst werd door het 
Kustwachtcentrum in Den Helder 
alarm gegeven voor het Harlin-
ger reddingstation van de KNRM. 
Aan boord van de zeilklipper 
Zeemeeuw was een van de pas-
sagiers, een Duitse jongedame, 
onwel geworden en niet meer 
aanspreekbaar.
Gelijk met de reddingbootbeman-
ning werd door de Meldkamer 
Fryslân de Harlinger ambulance-
dienst gealarmeerd, zodat het 
ambulancepersoneel direct mee 
kon varen naar de Zeemeeuw. Toen 
de reddingboot Wiecher en Jap 
Visser-Politiek rond 15.00 uur met 
spoed uit de haven vertrok, bevond 
de Zeemeeuw zich inmiddels ter 
hoogte van het oostelijke eind van 
de Pollendam. De ambulancebroe-
ders en twee opstappers van de 
reddingboot stapten daar direct 

over om de toestand van de patiënt 
te beoordelen. Gezien de korte 
vaartijd naar de haven werd beslo-
ten de patiënt aan boord te laten 
en in de haven te embarkeren.
Door bemiddeling van de Ha-
vendienst werd een geschikte 
afmeerlocatie gevonden nabij het 
boothuis. Daar werd de patiënt 
vervoersgereed gemaakt en over-
gebracht naar de gereedstaande 
ambulance. Deze vervoerde haar 
naar het Antoniusziekenhuis in 
Sneek voor nader onderzoek.
Een bliksemactie waarbij duide-
lijk werd hoe goed de Harlinger 
KNRM en Ambulancedienst Kijl-
stra op elkaar ingespeeld zijn. 

aanvaring tussen 
sleepboot en zeiljacht
hArLINGeN_8 jULI_wIND 
Nw7_INzet reDDINGboteN 
wIeCher eN jAP VISSer-
PoLItIek eN VeroNICA
Rond 13.15 uur vond er op de Wad-
denzee een aanvaring plaats. In de 
vaargeul Boontjes tussen Harlingen 
en Kornwerderzand had de sleep-
boot Rysum het zeiljacht Bonnie 

aan stuurboordkant midscheeps 
geraakt, waarbij de Bonnie behoor-
lijke schade opliep, onder andere 
aan de kajuit en de mast. 
De beide reddingboten van het 
Harlinger KNRM-station waren 
snel ter plaatse. Gelukkig was 
het zeiljacht niet lek. Nadat de 
situatie aan boord onder controle 
was gebracht, werd de Bonnie 
naar Harlingen gebracht door de 
reddingboot Wiecher en Jap Visser- 
Politiek. De sleepboot Rysum had 
geen noemenswaardige schade 
opgelopen en kon op eigen kracht 
naar Harlingen varen. Na bijna 
vier uur konden de vrijwilligers 
van het Harlinger KNRM-station 
weer verder met hun dagelijkse 
bezigheden. 
Dit was al de tweede keer dat de 
vrijwilligers werden opgeroepen 
deze dag. ’s Morgens om 10.30 uur 
ging de pieper van Harlingers voor 
het zeiljacht Lady Anna, dat nabij 
Kornwerderzand haar roer was 
verloren. De sleepboot Baracuda 
was als eerste ter plaatse en sleepte 
de Lady Anna naar Makkum.

strandlopers in het 
nauw 
SChIerMoNNIkooG_14 
jULI_wIND w4_INzet reD-
DINGboot eDzArD jACob
De Kustwacht van Schiermonnik-
oog alarmeerde de reddingboot 
Edzard Jacob van het KNRM-station 
Schiermonnikoog voor enkele 
onfortuinlijke strandlopers. Via de 
politie kwam de melding dat een 
vijftal personen en vier honden op 
een zandplaat voor het Noord-
zeestrand van Schiermonnikoog 
door het opkomende water waren 
ingesloten. Twee personen konden 
niet zwemmen, waardoor enige 
paniek ontstond.
De Edzard Jacob haalde de perso-

nen en de honden van de plaat en 
zette ze een paar honderd meter 
verder bij hoofdpaal 5 op het 
strand af.
Ieder jaar weer komen strandgan-
gers in de problemen op de zand-
banken voor het eilander strand. Bij 
elke strandovergang wordt voor de 
gevaren van het lopen op en naar 
de zandplaten gewaarschuwd. Niet 
iedereen lijkt de borden te lezen.

zeilboot in problemen 
NoorDwIjk_18 jULI_wIND 
zw6_INzet reDDINGboot 
PAUL johANNeS
De redders van Noordwijk werden 
om 17.45 uur gealarmeerd voor 
een zeilboot in problemen. Het 
jacht dobberde voor de kust van 
Noordwijk met een mast die in drie 
stukken was gebroken en het zeil 
en een deel van de tuigage dat 
onder de boot in zee lag. Het 18 
meter lange jacht was onderweg 
van Muiden naar Hellevoetsluis met 
zeven bemanningsleden en een 
hond aan boord. 
De reddingboot Paul Johannes was 
binnen tien minuten ter plaatse 
om drie bemanningsleden over te 
zetten aan boord van het zeiljacht. 
Nadat alle obstakels onder de boot 
waren weggehaald kon het schip 
op eigen kracht richting IJmuiden 
varen onder begeleiding van de 
reddingboot van Noordwijk.
Onderweg moesten ook nog wat 
motorproblemen worden verhol-
pen, maar rond 22.00 uur arriveer-
den het zeiljacht en de Paul Johan-
nes in Seaport Marina. De redders 
van Noordwijk konden uiteindelijk 
om 00.30 uur hun bed op zoeken. 
De volgende morgen werd nog op 
het strand naar het zeil gezocht, 
maar helaas werd niets terugge-
vonden. (Foto op blz.14)

hArLINGeN_8 jULI_INzet reDDINGboteN 
wIeCher, jAP VISSer-PoLItIek eN VeroNICA
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motorjacht zinkende na 
stranding op pollendam 
hArLINGeN_26 jULI_wIND 
w4_INzet reDDINGboot 
wIeCher eN jAP VISSer-
PoLItIek
Rond 11.00 uur gingen de pie-
pers van de Harlinger redders af 
voor een vaartuig aan de grond. 
Aangekomen in het boothuis 
werd duidelijk dat het ging om 
een motorjacht op de Pollendam. 
Het bergingsvaartuig Barracuda 
van Rederij Noordgat was al ter 
plaatse. De reddingboot Wiecher 
en Jap Visser-Politiek werd direct 
bemand en rukte snel uit. Bij 
aankomst troffen ze het Noorse 
motorjacht Adoni aan dat duide-
lijk water maakte. De redding-
boot haalde beide opvarenden 
van boord en bracht waardevolle 
bezittingen in veiligheid. Tevens 
werden de bergers geassisteerd 
met extra pompcapaciteit en 
mankracht.
Toen het motorjacht los kwam van 
de stenen werd het tussen een 
bergingsvaartuig en de redding-
boot genomen, maar het zonk 
toch erg snel. Besloten werd het 
jacht eerst maar droog te zetten 
tegen de Noorderpier. Daar werd 
verdere hulp ingeschakeld. Het 
bergingsvaartuig Andries van BDS 
Harlingen kon met haar mobiele 
kraan het motorjacht enigszins 
lichten. Met inzet van extra pom-
pen kon het jacht zo drijvende 
worden gehouden en de Harlinger 
haven binnengesleept. Daar stond 
een mobiele kraan gereed die het 
motorjacht direct uit het water tilde 
en op de kade zette. Toen werd pas 
echt duidelijk hoe groot de schade 
was. Over de gehele lengte van de 
romp waren gaten ontstaan en ook 
was er een hekdrive afgescheurd.
Al met al een trieste afloop voor 

het Noorse echtpaar. Ze hadden na 
een lange zoektocht eindelijk hun 
droomboot gevonden in Engeland 
en waren onderweg naar hun 
thuisland toen zij kennismaakten 
met de ongenadige Pollendam. Ze 
hadden al een onfortuinlijke reis 
achter de rug met zware stormen 
en motorpech. Beide geredden 
werden opgevangen door het 
Harlinger reddingstation en in een 
hotel onder gebracht. Het echtpaar 
was erg erkentelijk voor het kalme 
en doortastende optreden van red-
ders en bergers.

zoekactie met goede 
aFloop
wIjk AAN zee/eGMoND 
AAN zee_28 jULI_wIND 
zw5_INzet reDDINGboteN 
DoNAteUr eN ADrIAAN 
heNDrIk
De bemanning van KNRM-station 
Wijk aan Zee ontving alarm vanaf 
het Kustwachtcentrum voor 
een omgeslagen catamaran ter 
hoogte van Egmond aan Zee. De 
bemanning van de reddingboot 
Donateur haalde onderweg naar 
de catamaran één van de beman-
ningsleden op driekwart mijl 
vanaf de wal uit zee.
De zoekactie was opgestart in 
samenwerking met KNRM Egmond 
en de lokale reddingsbrigades. Ook 
was er een SAR-helikopter gealar-
meerd. Inmiddels werd duidelijk 
dat de bewuste catamaran aan de 
kant was aangekomen, met één be-
manningslid aan boord. Een ander 
bemanningslid bleek ongeveer drie 
kilometer van de wal overboord te 
zijn geslagen en werd vermist.
Nadat de Donateur was gelanceerd 
door de Seatrac II, werd een noor-
delijke koers gezet naar Egmond. 
Ter hoogte van de meetmast, even 
ten zuiden van Egmond aan Zee, 

NoorDwIjk_18 jULI_INzet  
reDDINGboot PAUL johANNeS

hArLINGeN_26 jULI_INzet 
reDDINGboteN wIeCher eN  
jAP VISSer-PoLItIek

een noors echtpaar 
maakte kennis met 
de ongenadige 
pollendam
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GroeNe StrAND_19 jUNI_INzet reDDING-
boot ArIe VISSer, trAUMAheLIkoPter 
IN SAMeNwerkING Met trAUMADIeNSt eN 
AMbULANCe

“we dachten dat het wel mee zou vallen”, ver-
telt schipper harmen Schuttel van terschelling. 
hij had al twee klussen geklaard, toen een 
vrouw in paniek de steiger op kwam rennen.  
er zouden drenkelingen zijn bij het groene 
Strand.

“We hebben geen alarm gegeven, maar zijn  
direct vertrokken met de mensen die nog aan  
boord waren. We hadden net twee klussen  
gedaan en waren bezig met het afspuiten van  
de Arie Visser. We dachten dat er zó dicht bij  
het Groene Strand weinig kon gebeuren. Jan zat 
naast me en zag de drenkelingen als eerste. Ik  
heb hem het roer in handen gegeven en ben zelf 
naar het achterdek gegaan om Bas en Gerrit te 
assisteren. De ernst van de situatie werd ons snel 
duidelijk. De eerste drenkeling verdween voor  
onze ogen tot twee keer toe onder water. Hierop  
is Bas de man achterna gedoken. En met succes:  
hij kreeg hem onder water als door een wonder  
te pakken. De man had veel water binnengekre-
gen. We haalden hem via de klep binnenboord  
en begonnen met reanimeren. Ondertussen  

bleef Bas zwemmen, op zoek naar de andere 
slachtoffers. Als tweede kwam de vrouw van  
het eerste slachtoffer aan boord. Omdat ik aan 
het reanimeren was, riep ik de vrouw toe dat ze 
aan boord moest klimmen, maar dat kon ze niet 
meer. We haalden haar binnenboord, waarna ze 
direct haar bewustzijn verloor. Binnen een paar 
minuten hadden we ze alle vijf aan boord. De  
twee vrouwen waren onderkoeld en het eerste 
slachtoffer zag er slecht uit. We zijn daarom volle 
kracht teruggevaren naar de haven. Onderweg  
een ambulance besteld en een traumahelikopter.  
De beide vrouwen hebben we op Terschelling  
naar de dokter gebracht. De twee mannen namen 
we mee naar ons bemanningsverblijf, terwijl op  
het achterdek van de Arie Visser de reanimatie  
van het slachtoffer doorging. Totdat de arts  
besloot  te stoppen. Verder gaan had geen zin  
en transport naar Harlingen was kansloos. We  
hebben de mensen de hele avond in ons verblijf 
gehad. Toen de politie hen vrijgaf, hebben we 
hen overgevaren naar de vaste wal, omdat ze het 
slechte nieuws zo snel mogelijk aan de kinderen 
wilden vertellen. In het boothuis en aan boord  
was geen sprake van paniek. Er heerste vooral  
gelatenheid. En op het eiland – het ongeval vond 
plaats tijdens Oerol – ging het feest gewoon  
door. That’s life, blijkbaar.”

redder harmen schuttel
“bINNeN eeN PAAr 
MINUteN hADDeN we  
VIjf DreNkeLINGeN  
AAN boorD”

achteraF

werd de vermiste catamaranzeiler 
door de bemanning van de Dona-
teur in het water aangetroffen. Dit 
op een afstand van 0,75 mijl (1,4 
kilometer) vanaf de wal. De zeiler 
werd aan boord genomen en bleek 
door zijn goede kleding en reddings-
vest in goede conditie te verkeren.
Vervolgens werd de zeiler door een 
vaartuig van de Egmondse Red-
dingsbrigade naar de wal gebracht. 
Wederom een goede samenwerking 
met de verschillende disciplines.

zeilboot op driFt 
SChIerMoNNIkooG_30 jULI_
wIND w7_INzet reDDINGboot 
eDzArD jACob
De bemanning van de reddingboot 
Edzard Jacob van het station Schier-
monnikoog kreeg alarm: er was een 
zeilboot op drift geraakt, net buiten 
de jachthaven van Schiermonnikoog.
Door de harde, stormachtige wind 
had het anker geen grip meer. 
Hierdoor dreef het vaartuig af in de 
richting van Veerdam. 
De bemanning kon een sleepverbin-
ding maken en meerde vervolgens 
de circa negen meter lange zeilboot 
in de drukke jachthaven af. 
Tijdens de sleep naar de jachthaven 
kwam men een vrouw tegen die 
onderweg was naar een boot die op 
het wad voor anker lag. Ze ging een 
bijbootje ophalen om zo haar man 
op te pikken van de jachthaven. Het 
water was al tot borsthoogte ge-
stegen. Ze moest nog een heel eind 
lopen (zwemmen) voordat ze de 
boot zou bereiken. De Edzard Jacob 
nam de vrouw aan boord, omdat 
het door de harde wind en golven 
niet verantwoord was haar door te 
laten gaan. 
Nadat de op drift geraakte zeilboot 
was afgemeerd in de jachthaven, 
bracht de Edzard Jacob de eigenaars 
naar hun eigen boot.
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tYpe nikolaas
LENGTE  9,30 METER

BREEDTE  3,30 METER

DIEPGANG  0,6 METER

VERMOGEN   435 PK

SNELHEID  35 KNOPEN

OPNAMECAPACITEIT GEREDDEN  20

BEMANNING  4

JAAR INDIENSTSTELLING   2009
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miljoenenjacht behoed 
voor stranding
DeN heLDer eN CALLANtS-
ooG_2 AUGUStUS_wIND N3_
INzet_reDDINGboteN joke 
DIjkStrA eN koeN oberMAN 
De pieper voor de bemanning 
van de reddingboot Joke Dijkstra 
ging: een vaartuig met stuur-
problemen vroeg assistentie. De 
bemanning vroeg de gegevens 
op bij het Kustwachtcentrum. 
Omdat de positie boven de 
Haaksgronden was en de stroom 
naar binnen stond, was enige 
haast geboden om een stranding 
te voorkomen. 
Met volle vaart werd richting de 
Zuiderhaaks gevaren. Het kust-
wachtvaartuig Visarend, dat in de 
buurt was, had zijn rib al gelan-
ceerd en was reeds ter plaatse. 
Aangekomen bij het grote jacht 
werd snel een opstapper overge-
zet. Er werd een sleepverbinding 
gemaakt om het stuurloze jacht 
uit de gevaarlijke Haaksgronden te 
trekken. 
Toen het schip net uit de ondiepte   
werd getrokken, brak de sleep-

verbinding omdat deze door de 
scherpe constructie van het schip 
was doorgesneden. De rib van de 
Visarend verrichtte wat hand-en-
spandiensten voor de reddingboot 
en vervolgde daarna zijn weg. Er 
werd opnieuw een sleepverbinding 
gemaakt op het anker van het jacht 
zodat de tros niet meer door kon 
slijten.
Omdat de roeren van het jacht 
over bakboord stonden, gierde het 
grote jacht achter de Joke Dijkstra 
aan. Voor wat extra bemanning 
werd de reddingboot van Cal-
lantsoog gealarmeerd. Toen deze 
ter plaatse was werden via een 
noodoplossing de beide roeren 
midscheeps gezet, zodat het schip 
rustiger achter de reddingboot 
lag. De sleep vervolgde zijn weg 
richting Den Helder. 
In de haven van Den Helder werd 
het schip langszij genomen en 
nabij de Moormanbrug afgemeerd. 
Omdat de reddingboot niet zonder 
sleeptros kon, had scheepstuigerij 
De Schieman deze kosteloos gere-
pareerd voor het reddingstation.

23 meter lang motor-
jacht maakt water
DIVerSe StAtIoNS_21 
AUGUStUS_wIND w4_INzet  
reDDINGboteN wAterSPort 
eN rIeN VerLooP eN ALIDA 
(kNrM hINDeLooPeN) eN  
ANNA DorotheA eN woUter 
VAArtjeS (kNrM LeMMer) 
Uitgevaren met de reddingboten 
Watersport en Rien Verloop voor 
een 23 meter lang en hagelnieuw 
motorjacht met twee opvarenden 
aan boord. Aangezien het schip 
ergens tussen Ketelhaven en 
Stavoren zou liggen, werden naast 
KNRM-station Enkhuizen ook de 
Alida (KNRM Hindeloopen) en de 
Anna Dorothea en Wouter Vaartjes 
(KNRM Lemmer) gealarmeerd.
Het schip werd aangetroffen ter 
hoogte van de haven van Laaxum, 
ten zuiden van het Vrouwenzand. 
Het commerciële bergingsvaartuig 
Maxima was al met een mobiele 
pomp ter plaatse. Toen de Rien 
Verloop aankwam, gingen twee 
opstappers direct met nog een 
pomp aan boord van het motor-
jacht en ook de Watersport zette 
een motorpomp over. De machine-
kamer kon daarmee langzaam 
drooggepompt worden, maar het 
water in het woongedeelte steeg 
gestaag.
De pompen van de Alida en de 
Anna Dorothea werden ingezet om 
het woonverblijf leeg te pompen 

en gaandeweg kwam het schip 
weer hoger in het water te liggen. 
Ondertussen werd het anker 
gelicht en het jacht naar Stavoren 
gesleept.
Toen bleek dat alles onder controle 
was, besloten de Watersport en de 
Rien Verloop terug te keren naar 
Enkhuizen. De Anna Dorothea en 
de Alida begeleidden het schip ver-
der naar Stavoren waar de kraan al 
gereed gemaakt werd om het schip 
uit het water te halen. Rond 20.30 
uur lagen de Enkhuizer reddingbo-
ten weer aan de steiger.

aanvaring loopt goed aF
DIVerSe StAtIoNS_7 
AUGUStUS_wIND N4_INzet  
reDDINGboot johN SteGerS
In het snelle motorbotengebied 
ter hoogte van de Oostwatering 
op het Veerse Meer vond vrijdag-
middag 7 augustus een aanvaring 
plaats tussen een speedboot en 
een 30-voets zeiljacht. Een Duits 
echtpaar zeilde in hun Bavaria in 
het speciale snelvaargebied, toen 
ze in de flank werden aangevaren 
door een speedboot. In deze snelle 
motorboot zat een Nederlands 
gezin met vier kinderen. Door on-
bekende oorzaak waren de boten 
met elkaar in aanvaring gekomen. 
Een opvarende van het zeiljacht 
raakte licht gewond. 
De Veerse reddingboot John 
Stegers trof de geschrokken water- 

logboek jul aug sep

DeN heLDer_2 AUGUStUS_INzet_
reDDINGboteN joke DIjkStrA eN 
koeN oberMAN

DIVerSe StAtIoNS_21 AUGUStUS_INzet reDDING-
boteN wAterSPort eN rIeN VerLooP eN ALIDA 
(kNrM hINDeLooPeN) eN ANNA DorotheA eN 
woUter VAArtjeS (kNrM LeMMer)
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sporters midden op het meer aan, 
waarna in overleg besloten werd 
de gewonde vrouw ter verzorging 
mee te nemen naar het boothuis 
in de Oostwatering. De speedboot 
en het zeiljacht voeren op eigen 
gelegenheid ook richting de Oost-
watering. 
Met de marifoon was de Water-
politie in kennis gesteld die later 
een onderzoek naar de toedracht 
instelde. In het KNRM-boothuis 
konden alle opvarenden op adem 
komen en herstellen van de grote 
schrik, zich realiserend dat dit on-
geval erg goed was afgelopen.
 
reddingboot bergt twee 
stoFFelijke overschotten
DIVerSe StAtIoNS_29 
AUGUStUS_wIND zw5-6_ 
INzet_reDDINGboot ChrIS-
tIeN 
Om 18.02 uur werd de beman-
ning van de reddingboot Chris-
tien, de tijdelijke vervanger van 
de Prinses Margriet, door het 
Kustwachtcentrum gealarmeerd 
voor een zwemmer in problemen. 
Het bleek waarschijnlijk te gaan om 
een verdronken persoon. Er werd 
uitgevaren en contact opgenomen 
met de Kustwachtpost Ouddorp, 
die contact had met de zeilboot die 
de persoon in zee had zien drijven. 
Deze kon er niet bij komen van-
wege de golfhoogte. Ter plaatse 
gekomen, in de omgeving van de 
SG 2, werd het lichaam aangetrof-
fen en aan boord genomen. Hierbij 
bleek dat de man al enkele uren 
overleden was. Er werd verder 
gekeken, omdat men op weg naar 
het slachtoffer ook nog voorwer-
pen in zee had zien drijven, onder 
andere een zwemvest. In het 
zwemvest werd nog een overleden 
persoon aangetroffen. Ook deze 
werd aan boord genomen.

Hierna werd rond 18.50 uur bij het 
Kustwachtcentrum om luchtsteun 
gevraagd. Ook werd verzocht de 
Baron van Lynden van Ouddorp 
en de Jeanine Parqui van station 
Hoek van Holland te alarmeren. Er 
werden meerdere voorwerpen uit 
het water gevist, waaronder per-
soonlijke gegevens, kussens en een 
koelbox. Aan de Baron van Lynden 
werd een zoekgebied opgegeven. 
Om 19.40 uur meldde de Jeanine 
Parqui zich om te helpen zoeken. 
De schipper werd gevraagd om 
met spoed het Kustwachtcentrum 
te bellen. Hij kreeg te horen dat 
er een vrouw had gebeld met de 
melding dat haar man was gaan 
vissen met een andere persoon en 
niet teruggekeerd was. De namen 
werden aan boord vergeleken met 
de papieren die de bemanning had 
gevonden. Het bleek om dezelfde 
personen te gaan. Besloten werd     
de beide lichamen naar station Stel-

lendam te brengen. De Baron van 
Lynden en de NOGEPA Offshore 
SAR helikopter zouden verder zoe-
ken naar meer spullen. Na afloop 
werd de zaak overgedragen aan de 
politie voor nader onderzoek.

25 man gered na aanva-
ring op noordzee
DIVerSe StAtIoNS_30 AU-
GUStUS_wIND zw5_INzet_
reDDINGboteN jeANINe 
PArqUI eN kItty rooSMALe 
NePVeU 
De reddingboten van de stations 
Hoek van Holland en Scheveningen 
zijn om 00.40 uur gealarmeerd voor 
een aanvaring op de Noordzee. De 
containerschepen MSC Nikita (25 
opvarenden) en Nirint Pride (17 
opvarenden) waren op 35 mijl (60 
km) buiten de Hoekse pieren met 
elkaar in aanvaring gekomen. Het 
containerschip MSC Nikita had aan 
bakboord achter bij de machine-

DIVerSe StAtIoNS_30 AUGUStUS_
INzet_reDDINGboteN jeANINe PArqUI 
eN kItty rooSMALe NePVeU

de msc nikita had 
aan bakboordzijde 
een groot gat en 
stroomde snel vol 
water
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logboek jul aug sep

hArINGVreter_12 MeI_wIND o5_
INzet reDDINGboot VAN Veere,IN 
SAMeNwerkING Met AMbULANCe

Kenneth de wit kreeg dit voorjaar een ernstig 
surfongeval. hij werd gevonden en geholpen 
door de reddingboot van Veere. enkele maan-
den na dato kijkt hij terug op het ingrijpende 
voorval. 

“Ik surfte al 27 jaar, toen ik op 12 mei hard viel 
tijdens het speedsurfen. De omstandigheden 
waren eigenlijk ideaal: een stevige noordoosten-
wind en spiegelglad water tussen de Haringvreter 
en de vaste wal. Met een snelheid van boven de 
60 kilometer per uur begon mijn plank ineens te 
vliegen. In mijn val kwam ik met mijn borst tegen 
de giek terecht en belandde in het water. Mijn 
eerste reactie was: ‘Dat viel mee!’, maar toen ik 
mij probeerde om te draaien, merkte ik dat ik vol-
ledig verlamd was. Ik kon níets meer… 
Mijn eerste gedachte was: ‘Mijn werk, mijn gezin, 
mijn relatie: allemaal óver!’

Gelukkig was mijn val opgemerkt door een 
andere surfer. Die kwam naar me toe en heeft 
me naar de kant getrokken. Ik dreef op mijn red-
dingvest. Zonder dat vest was ik zeker verdron-
ken. Eenmaal aan land kreeg ik ondraaglijke 
pijn. De KNRM werd gebeld. De reddingboot 
van Veere moest even zoeken, omdat ik op een 

voor surfers ongebruikelijke plek lag. Maar toch 
vonden ze me snel. Omdat ze mijn verwondingen 
ernstig inschatten, besloten ze mij niet direct te 
vervoeren. In plaats daarvan haalden ze ambu-
lancepersoneel naar het eiland, terwijl ze mij in 
de gaten hielden. De verpleegkundigen behan-
delden mij en de redders namen mij voorzichtig 
aan boord. Ze voeren naar de vaste wal, waar 
ik in een ambulance werd gelegd. In het zieken-
huis constateerden de doktoren onder meer een 
gekneusde long, een ruggenwervelbreuk en een 
zenuwverrekking in de nek. Het had dus ook heel 
anders kunnen aflopen… 

Ik kende de KNRM ook vóór mijn ongeval. Mijn 
vader is altijd Redder aan de Wal geweest, dus 
ik las De Reddingboot met aandacht. En ik moet 
zeggen dat de Veerse reddingbootbemanning 
precies aan mijn verwachtingen heeft voldaan. 
Het type mens. De passie. Prachtig! En goed dat 
ze er zijn: redders die bereid zijn risico’s te nemen 
in het belang van de medemens… 

Daarbij kwam de oprechte belangstelling van 
mens tot mens. Toen ik in het ziekenhuis lag, 
werd ik gebeld door de reddingbootschipper.   
Hij wilde graag weten hoe het met me ging.  
Ook mijn vrouw was gebeld door de redders.  
Héél  bijzonder om mee te maken. En alom waar-
dering voor de redders.”

geredde kenneth de wit
“Ik DACht: MIjN werk, 
MIjN GezIN, ALLeMAAL 
óVer!”

achteraF

kamer een groot gat opgelopen en 
het schip stroomde snel vol water. 
Aan boord van de Nirint Pride was 
brand uitgebroken bij de boeg. De 
kapitein van de MSC Nikita heeft 
met zijn 25 bemanningsleden 
(onder wie veel Oekraïners) om 
01.40 uur het schip verlaten. De 
bemanning was verdeeld over een 
reddingvlot en een reddingsloep. 
Het containerschip Ever Respect dat 
in de nabijheid voer, heeft direct 
zijn man-over-boordboot ingezet 
om te helpen. Dit bleek wel nodig, 
daar de reddingsloep te kampen 
had met voortstuwingsproblemen. 
De reddingboot Jeanine Parqui uit 
Hoek van Holland was om 02.15 uur 
ter plaatse en had heel snel de 25 
bemanningsleden aan boord van de 
reddingboot. Hierop is men retour 
Berghaven gevaren, waar om 04.00 
uur de drenkelingen veilig voet aan 
wal zetten. Hier stonden een aantal 
ambulances en de (haven)politie 
klaar. Niemand was erg onderkoeld 
geraakt.
De reddingboot Kitty Roosmale 
Nepveu van Scheveningen hield 
stand-by bij de brandende Nirint 
Pride. Toen de brand onder controle 
was, hebben de Scheveningse red-
ders nog twee gewonden mee-
genomen en de reddingsloep op 
sleep genomen richting Hoek van 
Holland. Rond 05.00 uur moesten de 
Scheveningers met spoed terug naar 
de Nirint Pride voor een door de 
rook bewusteloos geraakt slachtof-
fer. Deze is opgehaald door KNRM 
Scheveningen en met spoed naar 
het ziekenhuis gebracht. De sloep is 
later door een sleper van Smit Inter-
national mee naar de wal gebracht.
Om 06.00 uur is wijkgebouw de 
Hoekstee in Hoek van Holland 
geopend om de geredden te eten 
te geven en te kunnen laten slapen. 
De kapitein en 1e stuurman waren 
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met de politie mee voor uitleg. Ter 
plaatse dreef nog wel een aantal 
containers, die door de aanvaring 
overboord waren geraakt. 

catamaran in nood
kAtwIjk AAN zee_5 
SePteMber_wIND zw5_
INzet_reDDINGboot De 
reDDer
KNRM-station Katwijk aan Zee
werd opgeroepen om een catama-
ran in nood te assisteren. Tussen 
Wassenaar en Katwijk aan Zee zou 
de catamaran met een gebroken 
mast liggen. De twee opvarenden 
hadden de Kustwacht weten te 
alarmeren, die de reddingboot de 
Redder opriep om erheen te gaan. 
Het kusthulpverleningsvoertuig 
reed over het strand en de redding-
boot voer na een aantal minuten 
uit naar Wassenaarseslag. Daar 
aangekomen bleek de catamaran 
totaal in tweeën te liggen. De red-
ders probeerden de gehele catama-
ran aan boord te nemen en terug 
te varen naar Katwijk. Na een klein 
half uur lukte dit en voer de Redder 
terug naar het station in Katwijk. 
Daar werden de twee opvarenden 
van de catamaran afgezet en later 
door familie opgehaald. De twee 
dankbare zeilers werden beide 
donateur van de KNRM.

brand aan boord van 
de waker
terSCheLLING/VLIeLAND
7 SePteMber_wIND zw4_
INzet_reDDINGboteN GrAAf 
VAN byLANDt, frANS 
hoGewIND, ArIe VISSer, 
hUIbert DIjkStrA, GUL eN 
toNIjN
Rond 18.00 uur brak een felle 
brand uit in de machinekamer 
van kustwachtvaartuig de 
Waker. Het schip voer op dat 

moment op de Noordzee ten 
noorden van Terschelling. De 
museumsleepboot Holland was 
in de buurt van de Waker en 
meldde aan verkeerscentrale 
Brandaris dat de Waker wel erg 
veel rook verspreidde. Al snel 
werd duidelijk dat er brand aan 
boord was. De Holland bood 
assistentie aan, maar de kapitein 
van de Waker wilde eerst meer 
duidelijkheid over de omvang 
van de brand. 
Rond 18.15 uur werden de redding-
boten van Terschelling en Vlieland 
gealarmeerd. De reddingboten 
Graaf van Bylandt, Frans Hogewind, 
Arie Visser, Huibert Dijkstra, Gul en 
Tonijn zetten koers naar de Waker. 
Op het gegeven alarm vertrokken 
vanaf Terschelling eveneens de 
bergingsvaartuigen Hurricane en 
Tempest. 

Inmiddels was de rookontwikkeling 
op de Waker afgenomen, maar 
door de toenemende hitte werd 
verondersteld dat er nog brand 
woedde in de machinekamer aan 
de bakboordszijde van het schip. 
De bemanning van de Arie Visser 
en de Frans Hogewind koelden met 
behulp van hun brandbluspompen 
de romp van de Waker. 
De Mercuur van de Koninklijke 
Marine fungeerde als On Scene 
Coordinator (OSC). Een opstapper 
van station Paal 8 werd aan boord 
van de Mercuur gezet om hierbij te 
assisteren. 
De reddingboten werden ingezet 
voor het vervoer van mensen en 
materialen van en naar de Waker. 
Zo werden ook bemanningsleden 
met brandweeruitrusting van de 
Mercuur aan boord van de Waker 
gebracht. Men vond het echter 

nog steeds te gevaarlijk om naar 
binnen te gaan, daarom was het 
koelen van buitenaf de enige 
optie. Wel werden enkele luiken 
gesloten, waardoor de brand snel-
ler smoorde. Rond middernacht 
kwamen drie gespecialiseerde 
brandweerlieden aan boord om 
een onderzoek te doen. Daaruit 
bleek dat er geen brand meer was 
en dat het gevaar was geweken. 
De Arie Visser keerde terug naar 
het station rond 1.30 uur. De Graaf 
van Bylandt en de Frans Hogewind 
bleven stand-by, evenals de Barend 
Biesheuvel, die het commando had 
overgenomen van de Mercuur. 
De Waker is door sleepboten naar 
Den Helder gesleept voor verder 
onderzoek.

kAtwIjk_5 SePteMber_INzet_
reDDINGboot De reDDer
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voor harlingen ligt de pollendam. jaarlijks 
lopen er tientallen schepen op vast; je hoeft 
de reddingrapporten van de knrm er maar 
op na te lezen. oud-schipper gerrit mulder 
vertelt hoe je problemen kunt voorkomen. 

veilig langs
 de pollendam

Het Hanerak, tussen 
de groene betonning 
en de gele drijfbakens, 
is smal. De gele drijf-
bakens markeren de 
dieptelijn van 1,8 m bij 
LAT*. Ten zuiden van 
die dieptelijn wordt 
het snel ondieper.

De noot op kaart 
1811.5 raadt alle jach-
ten het Hanerak aan. 
Het smalle Hanerak 
kan druk zijn met 
tegemoetkomend ver-
keer. Veilig passeren 
vraagt ook hier om 
goed zeemanschap. 

harlingen
pollendam

in veilige haven harlingen

Steekbakens op de 
Pollendam. Ze staan 
op de kruin van de 
dam. Beschouw ze 
niet als boeien, vaar er 
niet vlak langs, houdt 
minstens enkele tien-
tallen meters afstand.
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“Station Harlingen moet er 
regelmatig op uit naar de Pol-
lendam. Daar gaat vaak wat 
mis”, vertelt oud-schipper Gerrit 
Mulder. De Pollendam is een 
stroomgeleidingsdam die de geul 
naar Harlingen op diepte houdt: 
2,5 mijl lang, richting oost-
zuidoost-westnoordwest. “De 
bovenkant van de dam verdwijnt 
tussen halftij en hoogwater on-
der water. Dan zie je alleen nog 

zijn steekbakens en het water dat 
over de stenen kolkt. Sommige 
pleziervaarders sturen tussen die 
steekbakens door. Andere onder-
schatten zijn breedte en raken 
de rand. Een enkeling heeft geen 
kaart of kijkt niet op de kaart.”

hindernis
Beide verzonken uiteinden van 
de Pollendam - het zogenaamde 
‘blinde werk’ - liggen altijd 

onder water. Aan de oostzijde 
drukt de vloedstroom de rode 
drijfbakens over het blinde werk. 
Wie strak die bakens houdt, zit 
feitelijk op de stenen. Zodra de 
dam onder staat, loopt de vloed-
stroom dwars op de geul. Een 
moment van onoplettendheid en 
de Pollendam is vlakbij. 
Door wind uit het zuidwestkwa-
drant wordt de dam lagerwal en 
verlijert een boot naar het gevaar. 

tips  
van gerrit mulder 

•   Zorg dat je kennis hebt van de 
ligging, de lengte, de bebake-
ning en het blinde werk.

•   Wees je voortdurend bewust 
van de afstand tot de dam, 
van stroomverzet en drift. 

•   Kijk niet alleen vooruit, peil 
ook achteruit de bakens.

•   Blijf zoveel mogelijk in de 
lichtenlijn van het ‘Vaarwater 
langs Pollendam’ (112°/292°). 

•   Het veiligst vaar je door het 
Hanerak, de recreatieroute 
tussen de groene betonning 
en gele drijfbakens, zuid van 
de vaargeul langs Pollendam. 
Het Hanerak is smal en aan de 
ondiepe kant (1,8 m bij LAT*). 
Maar zowel de KNRM als 
Havendienst Harlingen raden 
het aan.

Veerboten, kustvaarders en 
viskotters nemen veel plaats in en 
trekken zware hekgolven. Gerrit: 
“Voor zulke tegenliggers kruipen 
jachten naar stuurboord. Juist 
dan maken stroomverzet en drift 
de afstand tot de dam te klein.” 
Vele oorzaken dus waardoor de 
dam een hindernis is op de weg 
naar Harlingen. 
De natuurlijke reactie als de 
dam ineens dichtbij is? “Hard 
bakboord naar het midden van 
de geul. Daardoor draait een 
achterschip juist naar de dam. 
Als het roer de stenen raakt, ben 
je voor je het weet gestrand.”

Op het verzonken 
uiteinde, het blinde 
werk, aan de oostkant 
van de Pollendam 
lopen veel schepen 
vast. Daar liggen bij 
vloed de drijfbakens 
pal boven de stenen. 
Houd afstand.

bron: Dienst der Hydrografie

* LAT: Lowest Astronomical Tide: 
minimale diepte onder normale 
weersomstandigheden
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Op nieuwjaarsdag 1995 overkwam 
het opstapper Hans Westenberg 
uit Lauwersoog: tijdens een red-
dingsactie bij noodweer sloeg hij 
overboord. Tweeënhalf uur lag 
Hans tussen de koude, metershoge 
golven. Hij had geluk dat hij het 
kon navertellen. De gealarmeerde 
reddingboten konden hun collega 
onmogelijk vinden door de duister-
nis en de hoge golven. Uiteindelijk 
werd hij – als door een wonder 
– gevonden en gered door een 
helikopter. 
Met een PLB had Hans veel eerder 
gevonden kunnen worden. Als een 
redder overboord slaat, geeft een 
PLB automatisch en direct de exacte 
positie van de drenkeling door aan 
de hulpdiensten. Dat versnelt het 
zoeken in zware omstandigheden 

aanzienlijk. Twee uur in een koude 
zee kan – zelfs met de uitstekende 
uitrusting van de opstappers – al 
dodelijk zijn. Hans was een ervaren 
redder en hield zijn hersens er goed 
bij, maar het was een traumatische 
ervaring voor hem. 
“Als er toentertijd PLB’s hadden 
bestaan, hadden de reddingboten 
gericht naar mij kunnen zoeken 
en was ik misschien veel eerder 
gevonden”, onderschrijft Hans het 
belang van het kleine apparaatje, 
bijna vijftien jaar na dato. “Ik 
steun de actie voor PLB’s om 
die reden van harte en hoop 
dat de donateurs gul zullen 
bijdragen.” 

jubileumactie 185 jaar knrm
een plb voor elke redder

s.o.s.
s.o.s.
s.o.s.
s.o.s.

het komt gelukkig weinig voor, maar ook bemanningsleden van redding boten 
kunnen overboord slaan. tegenwoordig bestaat er een klein gps-apparaat dat 
het zoeken naar redders die te water raken een stuk gemakkelijker maakt.  
de knrm wil met behulp van een jubileumactie zoveel mogelijk van deze  
apparaten aanschaffen.  

plb: de personal locator beacon 
een levensreddende investering
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Hans Westerberg: “Na wat voor 
mij een eeuwigheid lijkt, kom 
ik boven uit de maalstroom en 
zie ik nog even de reddingboot 
Gebroeders Luden op zo’n 40 
meter afstand. Dan verdwijnt hij 
achter een hoge golf. Ik probeer 
nu eerst mijn ademhaling onder 
controle te krijgen. Ik blaas mijn 
reddingsvest op met het pa-
troon en probeer het flitslicht in 
werking te stellen. Dan komt de 
volgende breker en ga ik weer 
enige tijd onder water. Door het 
geweld van het water wordt het 
zwemvest bijna over mijn hoofd 
gerukt. Mijn armen en benen 
worden rondgedraaid. Dan kom 

ik weer boven en haal adem. Ik 
probeer mijn dag-nachtsignaal 
uit het pak te krijgen. Ik steek 
het direct af, omdat ik bang ben 
het in de eerstvolgende breker 
te verliezen. In de volgende bre-
kers (ik denk tussen de twintig 
en dertig kleine en grote) hou  
ik mijn handen om het zwem-
vest geklemd en druk met mijn 
rechterduim en wijsvinger mijn 
neus dicht. Door deze houding 
is ook mijn mond enigszins 
afgedekt, zodat ik geen water 
binnenkrijg. 
Ik overdenk mijn situatie: het 
ziet er niet rooskleurig uit, maar 
misschien dat de ongetwijfeld 
ingezette helikopter mij kan 
ontdekken. Ik besef terdege dat  
schepen op dat ogenblik niets 
voor mij kunnen doen.”

“Ik beSefte DAt reDDINGboteN 
MIj NIet zoUDeN kUNNeN 
VINDeN…”

jubileumactie 185 jaar knrm
een plb voor elke redder

geeF onze redders 
een plb mee!
eén plb kost € 550,-. alle jubileum-
giften worden aangewend voor dit 
specifieke doel.  als u de bijgevoegde 
acceptgirokaart invult draagt u bij 
aan de veiligheid van de redders van 
de knrm.achteraF

Na twee uur werd Hans gevonden en gered door een helikopter.
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De juiste koers
i n  h e t  n i e u w e  j a a r

in de beste traditie van de knrm-kerstkaarten 
hebben ook dit jaar enkele nederlandse 
kunstenaars weer unieke schilderijen gemaakt. 
adri burghout uit het land van heusden 
en altena is één van hen. hij schilderde de 
reddingboot van scheveningen vanaf zee.

Adri Burghout schilderde al eerder 
kerstkaarten voor de KNRM (onder 
andere van de reddingboten van 
Hoek van Holland en van Urk). Hij 
is gespecialiseerd in maritieme en 
luchtvaarttaferelen. “Ik hou ervan 
om techniek vast te leggen”, vertelt 
hij. Voor zijn bijdrage aan de kerst-
kaarten van 2009 werkte Adri met 
olieverf op een speciale kartonsoort. 
Het origineel is ongeveer twee keer 
zo groot als de uiteindelijke kaart.
Het schilderijtje toont de redding-
boot van Scheveningen, de Kitty 
Roosmale Nepveu, in volle zee. Op 

de achtergrond is de skyline van 
Scheveningen te zien onder een 
echte winterse bui in ontwikkeling. 
Met zijn creatie is Adri ongeveer 
een week bezig geweest.
Naast Adri hebben nog twee andere 
kunstenaars een unieke kerstkaart 
geschilderd. Dit zijn Frederik Weijs 
en Paul Kerrebijn. De vierde kaart is 
een fotokaart, samengesteld door 
Mercurius van Keulen. 
Alle kerstkaartbestellers ontvangen 
gratis een minikalender.

elke kaart
een uniek kunstwerk
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gemakkelijk bestellen met de antwoordkaart   
met de bij deze reddingboot meegestuurde 
antwoordkaart kunt u de knrm-kerstkaarten collectie 
eenvoudig bestellen. datzelfde geldt voor de kalender  
van 2010, die twaalf mooie knrm-foto’s bevat. 
u kunt ook bestellen via www.knrm.nl

Adri Burghout schilderde 
in olieverf de reddingboot 
van Scheveningen, de Kitty  
Roosmale Nepveu.
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inFormatie
de knrm: al 185 jaar actieF

De stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 
redt mensen op zee en op het ruime binnenwater in Nederland. 
en dat gebeurt al 185 jaar! in 2008 voeren de reddingboten van de 
KNRM 1922 keer uit en werden 3259 mensen geholpen. 
Bij het uitvoeren van haar taak heeft de KNRM er vanaf de oprichting in 1824 
voor gekozen om dit als zelfstandig opererende, ongesubsidieerde instelling 
te doen. De exploitatie wordt gedekt door vrijwillige bijdragen van dona-
teurs en sponsors, schenkingen en nalatenschappen.
Voor de uitvoering trekt de KNRM mensen aan die kennis van zaken hebben 
en deze professionaliteit weten te combineren met ‘hart voor de zaak’. Dat is 
noodzakelijk, want de Redding Maatschappij garandeert de inzet van meer 
dan 70 reddingboten op 42 stations met 1.100 vrijwillige bemanningsleden 
op ieder moment van de dag, ongeacht de weersomstandigheden.

wilt u de knrm steunen? dat kan op veel manieren!

giFten 
Wilt u de KNRM steunen met een extra gift? Bel dan met ons hoofdkantoor 
in IJmuiden 0255-548454 of kijk op www.knrm.nl onder ‘steun ons’.

periodiek schenken 
Bij een periodieke schenking is het volledige jaarlijkse bedrag aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting en ook vrij van schenkingsrecht. Daarvoor moet 
de schenking wel notarieel zijn vastgelegd voor een periode van tenminste 
vijf jaar. Neem voor vragen contact op met mevrouw Cora Bartels of de heer 
Cees Prins 0255-548454 of kijk op www.knrm.nl onder ‘steun ons’.

schenken en nalaten 
U kunt de KNRM ook opnemen in uw testament, naast familieleden en an-
dere personen en instellingen. Neem voor vragen contact op met mevrouw 
Cora Bartels of de heer Cees Prins 0255-548454 of kijk op www.knrm.nl 
onder ‘steun ons’.

donateurschap cadeau 
Wilt u iemand ook Redder aan de Wal maken? Bel dan 0255-548454,  
kijk op www.knrm.nl onder ‘steun ons’ of mail naar info@knrm.nl onder 
vermelding van ‘cadeaudonateur’. Redder aan de Wal worden kan al vanaf 
€ 25,- per jaar.

vrijwilligers 
Sinds de oprichting werkt de KNRM met vrijwillige bemanningsleden. Wilt u 
ook vrijwilliger worden op het water of op de wal? Kijk dan op  
www.knrm.nl onder ‘wat wij doen’.

webwinkel 
Door kleding of andere artikelen aan te schaffen in de KNRM-webwinkel 
steunt u ons ook. De opbrengsten komen ten goede aan het vrijwilligers-
werk. Kijk op www.knrm.nl en klik op webwinkel.
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jack men  terschelling
blauw Casual en comfortabel 
jack. Zeer geschikt voor op water. 

jack ladY ameland 
blauw Functioneel, sportief en 
trendy damesjack.

soFtshell men blizzard
blauw Sportief, soepel en  
lichtgewicht herenjack.

soFtshell ladY beauFort
blauw Sportief, soepel en  
lichtgewicht damesjack.

Van € 129,95 

voor € 78 

Van € 129,95 

voor € 78

Van € 99,95 

voor € 60
Van € 99,95 

voor € 60

zaklamp hi-light  
knrm sos Zaklamp Hi-Light  
met 7 standen.

Normale prijs: € 39,95
voor donateurs:

€  29,95rescue me 100n maat l 
Reddingsvest maat L.  
Voor volwassenen boven de 70 kg.
 

Normale prijs: € 44,95
voor donateurs:

€  39,95

knrm wimpel 
KNRM Maximum wimpel 
50 x 100 cm. € 14,95
KNRM Medium wimpel 
35 x 50 cm. €  9,95
KNRM Miniwimpel 
20 x 30 cm. €  6,95

knrm-webwinkel
IN De kNrM-webwINkeL IS ALtIjD IetS LeUkS te VINDeN. De oPbreNGSteN koMeN  
teN GoeDe AAN het werk VAN De kNrM.
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herFstopruiming op www.knrm.nl (klik op de webwinkel)



knrm kids wIL je weteN of je NAAr De wC kAN oP eeN reD-
DINGboot? wIL je eeN SPreekbeUrt hoUDeN oVer 
De kNrM? kNrM-kIDS heLPt je. heb je ook eeN 
VrAAG? MAIL oNS: INfo@kNrM.NL. 

knrm-kids  
spreekbeurt- 
pakket
Wil je een spreekbeurt houden 
over de KNRM? Net zo spannend 
als de brandweer en lang niet 
zo bekend! Je kunt bij ons 
een pakket aanvragen met 
prachtige posters, leerzame 
boekjes en handige folders. 
Succes verzekerd. 
het pakket is gratis. we zijn 
wel heel blij als je ouders een 
vrijwillige bijdrage storten.
Kijk op:  
www.knrm.nl/kids

hoe komt het dat een redding-
boot die omslaat altijd weer 
rechtop komt?
De meeste boten die omslaan blijven 
ondersteboven op het water drijven.  
Reddingboten zijn zó gemaakt 
dat ze na kapseizen (een 
ander woord voor het 
omslaan van een boot) 
vanzelf terugdraaien. 

Om dat mogelijk te maken 
hebben reddingboten een luchtbel 

en een zwaar gewicht nodig. De luchtbel in 
de reddingboten zit vooral in het stuurhuis, 
het zware gewicht zit in de motoren en de 

scheepskiel onder water.

Als een reddingboot 
kapseist komt de luchtbel onder 

water en het gewicht boven 
water. 

Omdat luchtbellen onder water 
altijd weer naar boven drijven, gebeurt dat met 

een reddingboot ook. Denk maar aan een voetbal die 
je onder water houdt. Het stuurhuis komt dus vanzelf weer 

naar boven en het zware gewicht van de motoren helpt 
mee om de boot weer in een normale stand in het 

water te brengen. 

30 de reddingboot verslag 205



hoe oud moet je zijn om op een reddingboot te mogen varen?Vanaf je 18de jaar mag je als redder bij de KNRM op een reddingboot varen. Als je je aanmeldt moet je tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en in de buurt van een reddingstation wonen of werken. Voor het varen op snelle reddingboten moet je jonger zijn dan 55 jaar. Je hoeft nog niet alles te weten over (motor)techniek, EHBO enz., maar het is wel fijn als je een beetje handig bent. Je krijgt trouwens ook een opleiding als opstapper (zo wordt een redder genoemd). Eerst loop je een tijd met een ervaren opstapper mee, die je van alles leert. En let op: niet iedereen heeft zeebenen! Het is niet fijn als je bij windkracht 2 al last krijgt van zeeziekte. 

kleurplaat 

te downloaden via www.knrm.nl/kids verslag 205 de reddingboot   31



185 jaar knrm

Gadze Bauke van Kalsbeek
Voormalig reddingstation Gaast
ca. 1920


